
 

  
 
  
  

  تقرير مجلس إدارة
  الشركة الوطنية للبتروكيماويات

  )بتروكيم(
 
  
  

  م٣١/١٢/٢٠١١
  

  



 

  كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  المحترمين               الشركة الوطنية للبتروكيماويات السادة مساهمو
  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 

  

أعضاء مجلس إدارة الشركة، أن أقدم لكم التقرير ، واسم زمالئي باسمييسرني 
   .م٣١/١٢/٢٠١١السنوي للسنة المالية المنتهية في 

  

االنتهاء من االعمال االنشائية في مشروع الشركة الرئيسي، الشركة م ٢٠١١عام  شهد
السعودية للبوليمرات، والمقام في مدينة الجبيل الصناعية، وذلك حسب الخطة الزمنية 

لمشروع، وتعمل إدارة العمليات بالشركة على تهيئة وتشغيل وحدات المحددة ل
  .م٢٠١٢من عام  الثانيالربع المشروع، وذلك من أجل البدء بعمليات االنتاج خالل 

 

م عاماً جيداً لصناعة البتروكيماويات، وإن كانت األزمة المالية ٢٠١١لقد كان عام 
روف مستقبالً بسبب انحسار نشاط األوربية مازالت قائمة، ولكن المؤمل تحسن الظ

  .االستثمار في قطاع البتروكيماويات مقارنة بالعقد السابق
  

  .وباهللا التوفيق
  

  رئيس مجلس اإلدارة   
    

 حمد بن سعود السياري  
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  :الشركة نشاط: أوالً 

في تنميـة وتطـوير وإقامـة     )بتروكيم(الشركة الوطنية للبتروكيماويات  يتمثل نشاط
البتروكيماوية والغاز والبترول والصناعات األخرى  صيانة المصانعوتشغيل وإدارة و

وتقتصـر  . والمنتجات البتروكيماوية ومشـتقاتها  وتجارة الجملة والتجزئة في المواد
تها التابعـة،  االحالي على استثمارها في شرك ممارسة بتروكيم لهذا النشاط في الوقت

منتجات بتروكيماوية في مصـانعها  والتي سوف تنتج  ،شركة السعودية للبوليمراتال
    .الصناعية في مدينة الجبيل

  

 ً   :)الشركة السعودية للبوليمرات(مشروع الشركة  :ثانيا

ذات  وهـي شـركة   ،للشـركة  األولالمشـروع   ،الشركة السعودية للبوليمراتتمثل 
سـجل  التحمـل  سـعودي و  ن ريـالمليو) ٤,٨٠٠(ولية محدودة يبلغ رأسمالها ؤمس
الموافق (هـ ٢٩/١١/١٤٢٨صادر من الجبيل بتاريخ  ٢٠٥٥٠٠٨٨٨٦ تجاري رقمال

  .)م٩/١٢/٢٠٠٧لـ 
يقـوم بإنتـاج    وسوف ،مشاركة شركة شيفرون فيليبس للكيماوياتبالمشروع  طورُي

  : المواد التالية
 المادة ألف طن سنوياً

1,165   ايثلين

550   ثلين عالي الكثافةيبولي ا

550   لخطيثلين منخفض الكثافة ايبولي ا

100   هكسين

400   بولي بروبلين

100   GPPS بولي ستايرين

100   HIPS بولي ستايرين 
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ـ   ألف مليون ريال، ٢١ إلى نشاء هذا المشروعإتكاليف صل ن تأو يتوقع  ن أعلمـاً ب

اليابانية، وديلم الكوريـة كمقـاولين    سي جي جي تيالمشروع قد اختار كالً من شرك
د تم االنتهاء من جميع االعمال االنشائية فـي المشـروع   ، هذا وقرئيسيين للمشروع

م، وتم تسليم كافة الوحدات الى إدارة التشغيل بالشركة، والتي تعمل ٢٠١١خالل عام 
حالياً على فحص، وتجربة، وتشغيل تلك الوحدات، والتي يتوقع االنتهاء منها خـالل  

  .م، وبدء عمليات االنتاج والبيع٢٠١٢ عام من الربع الثاني
  
  :  الشركة السعودية للبوليمرات مساهمو الشركة الوطنية للبتروكيماويات و 
  
  
  

  
  
  

  

شركة بـوليمرات الخلـيج   "بإسم  ،دبيشركة في المنطقة الحرة بهذا وقد تم تأسيس 
وهي شركة غير  خارج المملكة شركةالمنتجات  وتوزيع بيع فقط علىتعمل  ،"للتوزيع
، م، كشركة ذات مسؤولية محدودة١٥/٢/٢٠١١بتاريخ  وقد تم تأسيس الشركة، ربحية

لشركة % ٣٥لشركة بتروكيم، و% ٦٥، ومملوكة إماراتيمليون درهم  ٢برأس مال 
  . شيفرون فيليبس العربية

 المؤسسة العامة للتقاعد
١٦,٢%  

للتأميناتالمؤسسة العامة
١٦,٢%  

الجمهور
١٧,٦%  

المجموعة السعودية
٥٠%

%٣٥شيفرون فيليبس العربية  %٦٥بتروكيم   

 الشركة السعودية للبوليمرات
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   :التقسيم الجغرافي لمبيعات الشركة

ن أتوقع م، وي٢٠١١فال توجد أي مبيعات للشركة لعام  بعد نظراً لعدم بداية االنتاج
  :على النحو التالي، م٢٠١٢ات الشركة خالل عام عمبيالتقسيم الجغرافي لن كوي
   

  

  

  

 ً   :النتائج المالية للشركة :ثالثا

  : م١١٢٠المالية  للسنةملخص لنتائج أعمال الشركة  -أ

ارجي ع الخ ر المراج ح تقري دة ،يوض ة الموح وائم المالي ي  الق ة ف رة المنتھي للفت

ج بيا م٣١/١٢/٢٠١١ تم دم ث ي ات، حي ة  ن ركة التابع عودية (الش ركة الس الش

   .لبتروكيم% ٦٥نسبة والمملوكة ب،  بالكامل )للبوليمرات

 

65%

25%

10%

أسيا

أوربا

األوسطالشرق
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  قائمة المركز المالي
  )بماليين الرياالت(قائمة المركز المالي  2011 2010  2009  2008

 الموجودات        

 :موجودات متداولة        

 دى البنوكنقد في الصندوق ول  1,707  2,103.1  3,272.1  1,513.0

 ذمم مدينة  2.1  0  0    0

 مخزون  56.1  0  0   0

 استثمارات قصيرة األجل  0  0  0   0

35.5   4.0   12.0  65.9   ً  إيرادات مستحقة و مدفوعات مقدما

1,548.5  3,276.1  2,115.1 1,831.1  مجموع الموجودات المتداولة

  نفقات إيرادية مؤجلة، صافي  150.2  196.2   133.9   64.8

  استثمارات طويلة االجل  0  0  0   0

  مشاريع تحت التنفيذ  18,014.8  16,007.1   11,169.6   2,158.9

 ممتلكات ومعدات، صافي  85.  1.1   1.4   0.7

  إجمـالي الموجــودات  19,997  18,319.5  14,.581 0  3,772.9 

        
  المطلوبات وحقوق المساھمين

 :مطلوبات متداولة        

0  
0  

0.9  
53.1   

  
  

31.3  
41.1  

  

7.6 
40.5  

 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 مخصص الزكاة

  

 مجموع المطلوبات المتداولة  .148  45.4 55.2  0.5

  قروض طويلة األجل  13,336.8 11,576.4   7,675   1,219.3
  مبلغ مستحق لطرف ذي عالقة 35.7 2.3 1.2 0
0 1,036.7 14.9  

 
  قروض مساندة 14.9

  
  ارصدة دائنة مستحقة 237.9  288.6  964.4  335.3

 مخصص تعويض نھاية الخدمة  7.6  2.9   0.8   0

1,555.1  9,732.1 11,928.2  إجمـالي المطــلوبات  1813,6

       

  رأس المال المدفوع 4,800.0  4,800.0   4,800.0   2,200.0

 االحتياطي النظامي  1.8  1.8   1.8   1.8

 األرباح المبقاة  (151.3)  )87.2(  (44.6)   16.0
   2,217.8   

0  
3,772.9  

4,757.2   
91.7   

4,848.9  

4,714.6  
1,676.7  
6,391.3 

4,650.5 
1,665.5 
6,315.9  

 مجموع حقوق المساھمين
  حقوق الملكية غير المسيطرة

  مجموع حقوق الملكية

 ق المساھمين إجمالي المطلوبات وحقو  19,997 18,319.5   14,581     3,772.9
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  قـائمة الدخـل
 )بماليين الرياالت(قـائمة الدخـل   2011  2010 2009  2008

(1.8)  (9.2)  )14.2(  (47.1) 
   مصاريف عمومية وإدارية

(24.8) (14.2) 0  0 
  إطفاء مصاريف التأسيس

(0.4) (0.4) 0  0 
  فروق تحويل عملة

(1.8) (1.4) 0  0 
  مصاريف تمويل

46.6   16.0   11.5  10.8  
 إيـرادات أخـرى

17.8   (9.2)  )2.7( (36.3) 
  قبل الزكاة الشرعية )خسارة(ربح صافي 

0   (53.1)  )41.1(  (39.8) 
 الزكاة الشرعية

17.8   
0   

17.8  
  

(62.3)  
1.7  

(60.6)  

)43.8(  
1.2  

)42.6( 

(76.1) 
12  

(64.1) 

 قبل حقوق األقلية )ربح( خسارة  صافي
 لشركة التابعةحصة حقوق األقلية في صافي خسارة ا

  ربح السنة) خسارة(صافي 

0.08  (0.19)  )0.09(  (0.13) 
  )باللایر(ربحية السھم الواحد  )خسارة( 

 
 
 

  :للشركة المستقبلية توقعاتال_ ب
بعض االنخفاض  م يظهر٢٠١١عام في نهاية بشكل عام بدأ سوق البتروكيماويات 

وخصوصاً األزمة المالية في الطلب، وذلك نتيجة إلى الوضع االقتصادي العالمي، 
التي تشهدها اوروبا، وتشير توقعات بعض المكاتب االستشارية الى أن هذا الركود 

 أو اكثر، ولكن بدء التشغيل التجاري م٢٠١٢االقتصادي قد يستمر إلى منتصف عام 
تحقيق م، وبدء ٢٠١٢عام  خالل) الشركة السعودية للبوليمرات (  الشركةلمشروع 

  .الشركةيتوقع أن ينعكس إيجابياً على نتائج  بعض اإليرادات،
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 ً  :المحتملة المخاطر: رابعا

   :كالتالي هاويمكن تصنيف تؤثر على نتائج الشركة قد ةمحتملمخاطر  هناك
  

  :بتروكيم بعمليات المتعلقة المخاطر )١
 .تحقيق اإليرادات من العمليات محدودية ١-١
  .للبوليمرات السعودية مشروع أنتاج في رالتأخ ٢-١
  .بسبب تأخر التشغيل المشروع تكاليف ادةزي ٣-١
اطر ٤-١ د مخ واد توري ية الم يم( األساس د ا، و)اللق ة توري روط اتفاقي تيفاء ش س

  .اللقيم مع شركة ارامكو السعودية
  .الفائدة بأسعار المتعلقة األخطار ٥-١

  :بالسوق المتعلقة المخاطر )٢
  .العالية والتي تتأثر بھا الشركة من حيث العرض والطلب المنافسة  ١-٢
  .الخام النفط أسعار ٢-٢

اض الطلب على منتجات الشركة، وضع االقتصاد العالمي والذي قد يؤثر في انخف )٣
  .قد ينعكس على أسعار المنتجاتالذي و

 

ً خامس   :رباحاأل توزيع سياسة :ا

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميـع  ، ساسي للشركةالنظام األ حسب
  :ف األخرى على الوجه التاليالمصروفات العمومية، والتكالي

من األرباح الصافية لتكوين إحتياطــي نظـامي، ويجـوز للجمعيـة    % ١٠يجنب  -١
 .العامة العادية وقف التجنيب متى ما بلغ اإلحتياطي المذكور نصف رأس المال

من األربـاح  % ٥للجمعية العامة العادية بناءاً على إقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب  -٢
  .غراض معينةأحتياطي إتفاقي وتخصيصه لغرض أو الصافية لتكوين إ

مـن رأس المـال   %) ٥(يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمسـاهمين تعـادل    -٣
 . المدفوع

ويـوزع  ،  من الباقي لمكافأة أعضاء مجلـس اإلدارة %) ١٠(يخصص بعد ما تقدم  -٤
 .الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من األرباح
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توزيعـات   أيـة هنـاك  تكـون  عمليات تشغيلية، فلن  بأيةركة لم تبدأ نظراً لكون الش
 .م٢٠١١ عن العام المالي  لألرباح

 

ً سادس    :قروض الشركة  : ا

 الشركة السعودية للبوليمرات، ولكن مشروعها مباشرة أية قروض بتروكيمتقترض  لم
 :على النحو التالي قد اقترض

  )بماليين الرياالت( قيمة القروض القائمة
دة م

 القرض
  )سنة(

المبالغ 
  سددةالم

المتبقي 
سحبه من 
  القرض

اإلجمالي رصيد ال
المسحوب في 

  العام نھاية

المسحوب 
 خالل العام

 رصيد 
المسحوب في 
  بداية العام

قيمة إجمالي 
  القرض

  الجھة المقرضة

 صندوق التنمية الصناعي السعودي  ١٫٢٠٠ ٩٥٨ ١٢٠  ١٫٠٧٨  ١٢٢ ٠  ٧

  صندوق االستثمارات العامة  ٣٫٠٠٠ ٢٫٥٤١ ٤٥٩  ٣٫٠٠٠ ٠ ٠  ٧٫٥

  بنوك تجارية محلية وأجنبية  ٩٫٢٥٨ ٨٫٠٧٦ ١٫١٨٢  ٩٫٢٥٨ ٠ ٠  ١١

  اإلجمالي  ١٣٫٤٥٨ ١١٫٥٧٥ ١٫٧٦١  ١٣٫٣٣٦ ١٢٢ ٠  

 
            

 ً   :إدارة الشركة : سابعا

  :اإلدارة عضوية مجلس. أ
معـالي  أعضاء، وهم ثمانية من  ية للبتروكيماوياتمجلس إدارة الشركة الوطنيتكون  

نائـب  ( األستاذ سليمان محمد المنديل، )رئيس المجلس ( األستاذ حمد سعود السياري
األستاذ  األستاذ فراج منصور أبوثنين،  األستاذ عبداهللا محمد الفايز،،  )رئيس المجلس

األستاذ هيثم محمـد  ، )دممثال للمؤسسة العامة للتقاع(عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس 
ممـثال للمؤسسـة العامـة للتأمينـات     (محمد عبـداهللا الحقبـاني    األستاذالحميدي، 
وتنتهـي دورة   ،)العضو المنتدب(واألستاذ عبدالرحمن صالح السماعيل ، )االجتماعية

 .م١٠/٤/٢٠١٣تاريخ بأعضاء مجلس االدارة الحالية  
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   : أعضاء مجلس إدارة بتروكيم
بالمنص االسم  الصفة 

  مستقل  مجلس اإلدارة رئيس  حمد سعود السياري

  تنفيذي مجلس اإلدارة  رئيسنائب  سليمان محمد المنديل

  مستقل  عضو مجلس إدارة  عبداهللا محمد الفايز

  مستقل  عضو مجلس إدارة  فراج منصور ابوثنين

 غير تنفيذي "دممثال للمؤسسة العامة للتقاع"عضو مجلس إدارة  عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس

  مستقل عضو مجلس إدارة ھيثم محمد الحميدي

 غير تنفيذي "ممثال للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية"عضو مجلس إدارة  محمد عبدهللا الحقباني

  تنفيذي  العضو المنتدب   عبدالرحمن صالح السماعيل

 

  :أخرىأعضاء المجلس الذين لديهم عضوية في مجالس إدارات شركات مساهمة 

  

  

 عضوية مجالس إدارة شركات المساھمة األخرى االسم

.لالستثمار الصناعي لمجموعة السعوديةاعضو مجلس إدارة  سليمان محمد المنديل

.شركة التعاونية للتأمين عضو مجلس إدارةعبدهللا محمد الفايز

فراج منصور ابوثنين
.الشركة السعودية  للنقل البحري عضو مجلس إدارة

.مجموعة استرا الصناعية عضو مجلس إدارة 

عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس
.البنك السعودي لإلستثمار عضو مجلس إدارة 
.لشركة السعودية العالمية للبتروكيماوياتا عضو مجلس إدارة

محمد عبدهللا الحقباني
.بنك الجزيرةعضو مجلس إدارة 

)شركة مساھمة مغلقة. (يةعضو مجلس إدارة شركة الجزيرة لألوراق المال
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   :اجتماعات مجلس اإلدارة. ب
، وكان م٢٠١١اجتماعات خالل العام المالي  خمس عقد مجلس إدارة الشركة
   :حضور األعضاء كما يلي

 اســم العضــو
م٢٠١١تواريخ االجتماعات في عام   

 اإلجمالي
٢١/٢  ١٠/٤  ٤/٥  ٤/١٠  ٢٧/١٢  

٥من  ٤     -  *حمد سعود السياري  

٥من  ٥      سليمان محمد المنديل  

٥من  ٤     - *عبدهللا محمد الفايز  

٥من  ٥       فراج منصور ابوثنين  

عبدالعزيز عبدالرحمن 
 الخميس

     ٥من  ٥  

٥من  ٤   -    ھيثم محمد الحميدي  

٥من  ٥       محمد عبدهللا الحقباني  
عبدالرحمن صالح 

  السماعيل
     ٥من  ٥  

 عبداهللاستاذ واأل السياري سعود حمدستاذ األ معالي من كالً تم انتخابم  ٩/٤/٢٠١١في تاريخ *   
للمجلس في  في اول اجتماع من ضمن الحضوردارة، لذلك لم يكونو عضاء لمجلس اإلكأمحمد الفايز 

   .م٢٠١١عام 
 

   :أتعاب ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة .ج

 يانالب
أعضاء المجلس 

 التنفيذيين
أعضاء المجلس غير 

 التنفيذيين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى 
المكافآت والتعويضات من الشركة ، يضاف 

 .إليھم الرئيس التنفيذي والمدير المالي 
 األجمالى

 ١٫٩٨٨٫٤٦٧ ١٫٣٨٨٫٤٦٧ ٠ ٦٠٠٫٠٠٠ الرواتب واألجور
 ٦٣٠٫٨٦٨ ٥١٩٫٨٦٨ ١١١٫٠٠٠ ٠ البدالت

 ٢٫٣٦٦٫٩٩٨ ١٫١١٦٫٩٩٨ ٨٥٠٫٠٠٠ ٤٠٠٫٠٠٠ المكافآت السنوية
أو الخطط التحفيزية 
أى تعويضات أو 
 مزايا عينية اخرى

٠ ٠ ٠ ٠ 

 ٤٫٩٨٦٫٣٣٣ ٣٫٠٢٥٫٣٣٣ ١٫٠٠٠٫٠٠٠٩٦١٫٠٠٠ اإلجمالي



 

١٠ 

 

م في متابعة أعمـال مشـروع   ٢٠١١نظراً لجهود أعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 
ـ الشركة، والى االنج نح ازات المحققة، فقد أوصت لجنة الترشيحات والمكافآت على م

  . ريال لكل عضو، لكامل العام ٢٠٠,٠٠٠ هأعضاء مجلس اإلدارة مبلغ وقدر
 

   :ملكية أعضاء مجلس اإلدارة. د
  :زوجاتهم وأوالدهم القصر أسهم األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة، بما فيها

 اســم العضــو

م٣١/١٢/٢٠١١م٣١/١٢/٢٠١٠  

كات  ممتل نسبة التغير
ةشخصي  

الشركات التي 
 يمثلھا

كات ممتل
ةشخصي  

الشركات التي 
 يمثلھا

  -  ٠  ٥٠٫٠٠٠  ٠  ٠  )الرئيس(حمد السياري 

   المنديل سليمان
  )نائب الرئيس(

٠٫٠٠٠٨- ٢٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٫٠٠٠ ٢٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ١٫٠٠٠%  

  - ٠  ٠ ٠ ٢٫٠٠٠ عبدهللا الفايز

  -  ٠  ٢٢٥٫٠٠٠  ٠  ٢٢٥٫٠٠٠  ثنينابو فراج

  الخميس عبدالعزيز
 العامة للمؤسسة ممثال"

"للتقاعد
٧٨٫٠٠٠٫٠٠٠  ٠ ٧٨٫٠٠٠٫٠٠٠ ٠  -  

  - ٠  ١٫٠٠٠  ٠  ١٫٠٠٠  الحميدي ھيثم

  الحقباني محمد
 العامة للمؤسسة ممثال"

  "االجتماعية للتأمينات
٧٨٫٠٠٠٫٠٠٠  ٠ ٧٨٫٠٠٠٫٠٠٠ ٠ -  

  السماعيل عبدالرحمن
  )العضو المنتدب(

٠  ١٫٠٠٠  ٠  ١٫٠٠٠ -  

  .تنوه الشركة أنه ال توجد أي أدوات دين ألعضاء مجلس االدارة: مالحظة

  ملكية كبار التنفيذيين .هـ
 :زوجاتهم وأوالدهم القصر أسهم ، بما فيهالكبار التنفيذيين األسهم المملوكة

 ســم اال
م٣١/١٢/٢٠١١م٣١/١٢/٢٠١٠  

نسبة 
 ممتالكات شخصيه ممتالكات  شخصيه التغير

  ٠  ٠  ٠  علي عبدهللا البقمي

  ٠ ٠ ٠  الھاجريناصر تركي 

  .تنوه الشركة أنه ال توجد أي أدوات دين لكبار التنفيذيين: مالحظة



 

١١ 

 

  :لجان مجلس اإلدارة .و
  :لجنة المراجعة

  .م ٢٠١١ خالل العام المالي اتاجتماعأربع  عقدت اللجنة
  :تشتمل مهام لجنة المراجعة على ما يلي

 محاسبية للشركةدراسة السياسة ال. 

 التوصية باختيار مراجع الحسابات الخارجي. 

 دراسة القوائم المالية السنوية واألولية قبل اعتمادها ونشرها.  
   التحقق من كفاية تصميم األنشطة الرقابية في الشركة وفاعلية تصميمها بطريقـة

 .مناسبة

 اقبة ومواجهـة  تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة والمحتملة وكيفية مر
 .تلك المخاطر

 ودراسة خطة عمـل المراجعـة    تهالتحقق من استقالليتعيين المراجع الداخلي و
 .الداخلية في الشركة

 

، لديهم جميعاً خبرات عملية ومهنية تؤهلهم أعضاء أربعةوتتكون لجنة المراجعة من 
 :للمشاركة الفاعلة في أعمال لجنة المراجعة، وهم كما يلي

  

  ).رئيس اللجنة(الحقباني  محمد عبداهللا .١

  .إبراهيم عبداهللا الدايل .٢

  .خالد سالم الرويس .٣

  .عقل مناور الضميري .٤
  

 



 

١٢ 

 

  :اللجنة التنفيذية

  .م ٢٠١١ المالي خالل العام لھا ي اجتماعأ التنفيذيةعقد اللجنة ت لم

  :يلي ما على التنفيذية اللجنة مهام تشتملو 
تقوم اللجنة التنفيذية بعمل نفس مھام مجلس اإلدارة، في حالة عدم القدرة على عقد  .١

  .ناجتماع مجلس اإلدارة ألي سبب كا
يجب أن تقوم اللجنة بعد كل اجتماع لھا، برفع تقرير لمجلس إدارة الشركة، ويتضمن  .٢

  . التقرير وصفاً لكافة اإلجراءات التي اتخذتھا اللجنة في االجتماع
يجوز للجنة االستعانة كلما دعت الحاجة بمستشارين مستقلين للقيام بدراسات  .٣

 . د أتعابھممتخصصة تساعد اللجنة على تنفيذ مھامھا، وتحدي

  

  :أعضاء اللجنة
  ).نةجرئيس الل(سليمان محمد المنديل  .١

  .عبدالرحمن الخميس عبدالعزيز .٢

  .عبدالرحمن صالح السماعيل .٣
 

  

  :لجنة الترشيحات والمكافآت

  .م ٢٠١١ خالل العام المالي نياجتماع عقدت اللجنة
  :على ما يلي ترشيحات والمكافآتتشتمل مھام لجنة ال

تقوم اللجنة بالتوصية بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة، ويجب على اللجنة مراعاة  .١
  .بأي جريمة مخلة بالشرف واألمانة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته

بة المھارات المناس تقوم اللجنة بعمل المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من .٢
لعضوية مجلس  لعضوية مجلس اإلدارة، وإعداد وصف للقدرات والمؤھالت المطلوبة

 اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الالزم تخصيصه من العضو ألعمال مجلس
  .اإلدارة



 

١٣ 

 

تقوم اللجنة بمراجعة ھيكل مجلس اإلدارة، ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي  .٣
  .إجراؤھا يمكن

 د جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتھا بماتقوم اللجنة بتحدي .٤
  .يتفق مع مصلحة الشركة

وعدم وجود أي تعارض  التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، .٥
  .مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى

نفيذيين، واالستعانة وضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، وكبار الت .٦
  .ترتبط باألداء في تحديد تلك المكافآت بمعايير

  

  :أعضاء اللجنة
  ).نةجرئيس الل(فراج منصور ابوثنين  .١

  .ھيثم محمد الحميدي .٢

  .محمد عبدهللا الحقباني .٣

 

 
 ً   :النظاميةبيان المستحقات : تاسعا

 
  :االلتزام بلوائح حوكمة الشركات :عاشراً 

م، الالئحـة االسترشـادية   ١٢/١١/٢٠٠٦أصدر مجلس هيئة السوق الماليـة بتـاريخ   
هذه الالئحة على القواعد والمعايير المنظمة ألداء مل تلحوكمة الشركات المساهمة، وتش

  :دارة بإقرار اللوائح التاليةوقد قامت الشركة، ممثلة بمجلس اإلالشركات المساهمة، 

 )لایر(المستحقة  نوع المدفوعات  )لایر( المسددة

التأمينات االجتماعية ٢٤٩٫٤٤٨ ٢٠٫٨٤٨

ضرائب االستقطاع ٠ ٠

الزكاة ٤٠٫٣٢٩٫٥٣٢ ٣٩٫٨٢٣٫٢٥٣

تأشيراتالتجارية والغرفة الرسوم  ٢٦٫٩٩٨ ٠



 

١٤ 

 

اإلعتماد تاريخ  
 من إعتمادها تم

 الجمعية
 من إعتمادها تم

 رقم االئحة المجلس

م١١/١٠/٢٠٠٩     ١ الئحة تنظيم العمل
م١٥/١١/٢٠٠٩    حقوق المساهمينالئحة  ٢ 

  قواعد اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية ٣
  الئحة مهام ومسؤوليات مجلس االدارة ٤
  الداخلية المراجعة عمل ميثاق ٥

م١٩/١/٢٠١٠    الئحة تنظيم تعارض المصالح ٦
  الئحة االفصاح والشفافية ٧

م٢٢/٣/٢٠١٠    العامة الصالحيات الئحة  ٨ 
م٢٠/٤/٢٠١٠   قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات 

والمكافآت
٩

 قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ١٠
 لعضوية في اسياسات ومعايير وإجراءات 

مجلس اإلدارة 
١١

م٢٧/١٢/٢٠١١    المصالح أصحاب مع العالقة تنظيم الئحة ١٢

 
رشادية الواردة في الئحة حوكمة حكام االستاأليوضح الجدول التالي المتبقي من و

  : الشركات

 
  :افصاحات عامة : أحد عشر

  وتاريخ) ٢٠١١- ٣٢- ٣(السوق المالية قرار رقم  هيئةأصدر مجلس 
 مالية غرامة بفرض القاضيم ٢٣/١٠/٢٠١١ الموافقهـ ٢٥/١١/١٤٣٢

  التطبيق  المتطلبات الواردة بالالئحة

تعتمد الشركة نظام التصويت العادي حسب نظام الشركات   اعتماد أسلوب التصويت التراكمي  
كما انه ال يتضمن النظام  .الصادر من وزارة التجارة

  .األساسي للشركة طريقة التصويت التراكمي



 

١٥ 

 

 للبتروكيماويات الوطنية الشركة على ريال ألف خمسون) ٥٠,٠٠٠( مقدارها
 والمادة المالية، السوق نظام من) ٤٦( المادة من) أ( الفقرة لمخالفتها، )بتروكيم(
 واإلعالن الهيئة بإبالغ الشركة تقم لم إذ ، واإلدراج التسـجيل قواعد من) ٢٥(

 .لها التابعة للبوليمرات السعودية الشركة مال رأس زيادة عن للجمهور
 

 مصلحة له فـي فئـة األسـهم ذات     ةلم يقم أي شخص أو جهة بإبالغ الشركة بأي
 .م٢٠١١الي األحقية في التصويت خالل العام الم

 

   لم تقم الشركة بإصدار أو منح أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أي حقـوق
خيار، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق تحويل، أو حقوق مشابهة خالل العـام  

 .م٢٠١١المالي 
 

 

  :الرقابة الداخلية إجراءاتنتائج المراجعة السنوية لفاعلية 
موضوعي ومستقل، وذلـك بغـرض    واستشاري المراجعة الداخلية هي نشاط تأكيدي

إضافة قيمة وتحسين عمليات الشركة، وتساعد المراجعة الداخلية الشركة في تحقيـق  
منتظم لتقويم وتحسين فاعلية الرقابة، والعمليات التـي ينطـوي    أساسأهدافها بتوفير 

عمليـات  هذا وقد نفذت المراجعة الداخلية العديد مـن  . عليها األداء الرقابي للشركة
،  األداءالمراجعة الدورية والخاصة والتي كان من شأنها التأكد مـن دقـة وفعاليـة    

والنهائيـة وتنسـيق أعمـال     األوليةالمساهمة في مراجعة القوائم المالية  إلى إضافة
  .الجهات الرقابية الخارجية

 

لـه   ج المراجعة المقدمةمجلس اإلدارة على تقارير لجنة المراجعة عن نتائ وقد اطلع
 .الداخلي، ولم يتبين له وجود أية أمور جوهرية من المدقق

 
 



 

١٦ 

 

  :ينيوكبار التنفيذاإلدارة مجلس  اتإقرار :عشراثنا

  : يقر مجلس اإلدارة أنه
  . تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح .١
  . انه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطهأ .٢
أو الـرئيس التنفيـذي أو    عضاء مجلـس اإلدارة ال توجد أية مصلحة جوهرية أل .٣

 . في عقود الشركة نيالمدير المالي أو كبار التنفيذي

 .ن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعاليةأب .٤
 

  :للشركة العادية التوصيات للجمعية العامة : عشرثالث 

  :الموافقة على ما يليب للشركةالعادية يوصي مجلس اإلدارة الجمعية العامة 
 .م٣١/١٢/٢٠١١للعام المالي المنتهي في  تقرير مراقب الحساباتوالقوائم المالية  .١

 .م٣١/١٢/٢٠١١تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  .٢

 .م٣١/١٢/٢٠١١إبراء ذمة مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  .٣

لمراجعـة   ،ن قبل لجنـة المراجعـة  م تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين .٤
 .، وتحديد أتعابهم٢٠١٢ القوائم المالية للسنة المالية

  

وفي الختام يتقدم مجلس اإلدارة بخالص الشكر إلـى حكومـة خـادم الحـرمين     
الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعود الرشيدة، على دعمها المتواصـل  

        .لقطاع الصناعة

  ،وباهللا التوفيق  
      
  مجلس اإلدارة                     



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

   لھا التابعة اتالشركو )بتروكيم( للبتروكيماويات الوطنية الشركة
  )سعودية مساھمةشركة (

  المالية الموحدة القوائم

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١المنتھية في للسنة 
 



 

 

 لھا التابعة اتوالشرك )بتروكيم( للبتروكيماويات الوطنية الشركة
 )شركة مساھمة سعودية(
 

 القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

  

  رقم الصفحة  الفھرس

  

  ١  تقرير مراجعي الحسابات

  ٢  المركز المالي الموحدةقائمة 

  ٣  قائمة الدخل الموحدة

  ٤  قائمة التدفقات النقدية الموحدة

  ٥  الموحدة لكيةقائمة التغيرات في حقوق الم

  ٦  ت حول القوائم المالية الموحدةإيضاحا

  













  والشركات التابعة لھا )بتروكيم(الشركة الوطنية للبتروكيماويات 
 )شركة مساھمة سعودية(
 

 )غير مراجعة( - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  

 ٦

 التكوين والنشاط  - ١

ة المملكة فيشركة مساھمة سعودية مسجلة  ، ھي")بتروكيم(" للبتروكيماويات الوطنية الشركة بالسجل  السعودية العربي
ارس ١٦الموافق ( ھـ ١٤٢٩ األول ربيع ٨ بتاريخ ١٠١٠٢٤٦٣٦٣التجاري رقم  م تأسيس الشركة ). ٢٠٠٨ م ً ت ا  طبق

  ).٢٠٠٨فبراير  ٢٤الموافق ( ھـ ١٤٢٩ صفر ١٦ بتاريخ ق ٥٣لقرار وزارة التجارة و الصناعة رقم 

ة فيبتروكيم نشاط  يتمثل ة و تطوير و تنمي ة المصانع انةصي و إدارة و تشغيل و إقام از و البتروكيماوي رول و الغ  البت
ة تجارة و األخرى والصناعات ة و الجمل واد في التجزئ ة المنتجات و الم تقاتھا و البتروكيماوي ك و مش  و األراضي تمل
  .ھالصالح المبانيو العقارات

   توحيد القوائم المالية  أسس   - ٢

ة  وائم المالي ى الق ة الموحدة عل روكيم تشتمل ھذه القوائم المالي ة اتالشركولبت ا التابع ة لھ ك بحذف كاف ديلھا وذل د تع ، بع
بية  اتتعد القوائم المالية للشرك. اتالشركتلك األرصدة والمعامالت الھامة المتداخلة بين  التابعة باستخدام سياسات محاس

ل  ة من قب ك المتبع ة لتل روكيممماثل ه و  بت تمكن في ذي ت اريخ ال اراً من الت ة اعتب ة للشركة التابع وائم المالي د الق تم توحي ي
روكيم، بصورة مباشرة، أو  .من ممارسة سيطرة إدارية فعالة عليھابتروكيم  ا بت ك فيھ ي تمتل ك الت الشركة التابعة ھي تل

  .سيطرة إدارية عمليةمن رأس المال أو تمارس عليھا % ٥٠يزيد عن  غير مباشرة، استثماراً 

  :فيما يلي بيان بالشركات التابعة لبتروكيم
   %الملكية  نسبة       

    ٢٠١٠       ٢٠١١         بلد التأسيس
  السعودية    ٦٥   ٦٥  تابعة شركة الشركة السعودية للبوليمرات

  اإلمارات    -   ٦٥  تابعة ةشرك شركة بوليمرات الخليج للتوزيع ش م ح

  ")السعودية للبوليمرات("للبوليمرات الشركة السعودية 

يمسجلة مختلطة ذات مسؤولية محدودة شركة  ھي ة السعودية بموجب  ف ة العربي ل بالمملك م الجبي السجل التجاري رق
بإنتاج  السعودية للبوليمراتنشاط  يتمثل). ٢٠٠٧ ديسمبر ٩الموافق ( ھـ ١٤٢٨ ذو القعدة  ٢٩ بتاريخ ٢٠٥٥٠٠٨٨٨٦

ود ال يط وق ع خل الي و و بي ين ع ولي ايثيل زين و الب ين و البن روبيلين و الھيكس ين و الب ود و اإليثيل ت الوق ات و زي محرك
ل . منخفض الكثافة و البولي بروبيلين و البولي ستايرين ع إن السعودية للبوليمرات حالياً في مرحلة ما قب التشغيل و يتوق

  .٢٠١٢عام الخالل  التجاريبدء التشغيل 

  :، قرر الشركاء في السعودية للبوليمرات ما يلي٢٠١٠ديسمبر  ٣١المنتھي في  خالل الربع الرابع

اريخ  - ي ت مبر  ١٩ف غ  ،٢٠١٠ديس وليمرات بمبل عودية للب مال الس ادة رأس ركاء زي رر الش ون لایر  ١٫١٣٨ق ملي
ادة  مليون لایر سعودي ١٫٤٠٦ ليصبح سعودي لایر مليون ٢٦٨من  ،سعودي غ الزي ل مبل ق تحوي ك عن طري و ذل

 .من حساب القروض المساندة المقدمة من الشركاء
اريخ  - ي ت مبر  ٢٩ف غ  ،٢٠١٠ديس وليمرات بمبل عودية للب مال الس ادة رأس ركاء زي رر الش ون لایر  ٣٫٣٩٤ق ملي

عودي ن  ،س ون ١٫٤٠٦م عودي لایر ملي عودي ٤٫٨٠٠ ليصبح س ون لایر س ل مبل ملي ق تحوي ن طري ك ع غ و ذل
 .الزيادة من حساب القروض المساندة المقدمة من الشركاء

 .٢٠١١االنتھاء من اإلجراءات النظامية المتعلقة بزيادة رأس المال خالل العام تم 



  والشركات التابعة لھا )بتروكيم(الشركة الوطنية للبتروكيماويات 
 )شركة مساھمة سعودية(
 

  تتمة - الموحدة  إيضاحات حول القوائم المالية
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  

 ٧

 )تتمة(توحيد القوائم المالية  أسس   - ٢

  ")بوليمرات الخليج("شركة بوليمرات الخليج للتوزيع ش م ح 

ة المتحدة  فيمسجلة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة شركة  ھي ارات العربي ي باإلم ة الحرة بمطار دب اريخالمنطق  بت
ع األول  ١٢ ـ ١٤٣٢ربي ق ( ھ ر  ١٥المواف مال  )٢٠١١فبراي اراتي ٢برأس م إم ون درھ ر. ملي اط  ينحص ركة نش ش

وليمرات بوليمرات ل الشركة السعودية للب وليمرات المنتجة من قب دأ الشركة نشاطھا. الخليج في بيع و تخزين الب م تب  ل
  .التجاري بعد

 ألھم السياسات المحاسبية  ملخص   - ٣

ونورد فيما يلي بياناً  ،وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليھا في المملكة العربية السعوديةالموحدة أعدت القوائم المالية 
  .ألف ألقربالمالية الموحدة  القوائم ھذه في الظاھرةاألرقام  تقريب يتم. بأھم السياسات المحاسبية المتبعة

  

  المحاسبي عرفلا

ً  الموحدةالقوائم المالية  دعت   .التاريخية التكلفة لمبدأ وفقا
  

  التقديرات استخدام

تخدام  ة السعودية، إس ة العربي ي المملك ا ف ارف عليھ بة المتع ايير المحاس اً لمع دة طبق ة الموح وائم المالي داد الق ب إع يتطل
ات  ديرات واإلفتراض ودات التق ن الموج اح ع جلة واإلفص ات المس ودات والمطلوب دة الموج ى أرص ؤثر عل د ت ي ق الت

ي  رة الت ا خالل الفت رادات والمصاريف المصرح عنھ دة وصافي اإلي ة الموح والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالي
  .أعدت القوائم المالية الموحدة بشأنھا

  

  النقدية وشبه النقدية

دمن األرصدة لدى البنوك و ه النقدية وشب النقدية نكوتت ع قصيرة األجل  في الصندوق النق يوالودائ  خالل ستحقت والت
  .من تاريخ االقتناء ثالثة أشھر أو أقل

  

  مخزونال

لالسوقية القيمة صافيقّوم بالتكلفة أو يكيميائية و  ومحفزات خام موادمن  مخزونتكون الي ى . ، أيھما أق ة عل تحدد التكلف
  .المتوسط المرجحأساس 

  

  االستھالك/ الممتلكات والمعدات

ر ة  تظھ دات بالتكلف ات والمع دالممتلك م  بع تھالكحس راكم االس ر .المت اريف تعتب يانة  مص اريفاإلصالح والص  مص
غيلية، ا تش اريف أم ينات مص ر التحس اريف فتعتب مالية مص ري. رأس اس  يج ى أس ا عل تھالك عليھ اب االس احتس
ةاألعمار تخدام  اإلنتاجي ا باس درة لھ ةالمق ت طريق ط الثاب تھلك. القس ينات تس ر  تحس دى العم ى م تأجرة عل اني المس المب

  .أقصر أيھما اإليجار، فترة أولھا  المقدراإلنتاجي 
  



  والشركات التابعة لھا )بتروكيم( الشركة الوطنية للبتروكيماويات
 )شركة مساھمة سعودية(
 

 تتمة - حول القوائم المالية الموحدة إيضاحات 
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  

 ٨

  تتمة -ألھم السياسات المحاسبية ملخص   - ٣

  مشروع تحت التنفيذ  

ن  اء م ين االنتھ ة لح ذ بالتكلف روع تحت التنفي ر المش داديظھ روع إع دف المش ذي للھ ن أنشئ ال ه م تم أجل ك ي د ذل ، بع
ملتھا وادذ تحت التنفي المشروع تضمني. رس اولين والم اليف المق ى تك دمات عل ل و والخ اليف  و التموي ب و التك الروات
   .و التكاليف غير المباشرة و المحملة على أساس منتظماألخرى المباشرة 

  

  اإلطفاء/  المؤجلة المصاريف

ة الوساطة عموالت منالمؤجلة  المصاريف تتكون ى القروض ألجل  و العموالت المقدم تمعل ا وي ى إطفاءھ رات عل  فت
ذ عوالمشريتم رسملة تكاليف اإلطفاء ضمن . القروضتلك  اء من  تحت التنفي ذي للھدف المشروع إعدادلحين االنتھ  ال
   .أجله من أنشئ
  

  في قيمة الموجودات  اإلنخفاض

 ناتجة خسارة أي وقوع على مؤشر وجودمراجعة القيم الدفترية للموجودات الملموسة طويلة األجل للتأكد من  دوريا يتم
ة في االنخفاض عن ك قيم ة وفي. الموجودات تل ل وجود حال ذا مث تم المؤشر، ھ دير ي ة تق ة القيم ذلك لالسترداد القابل  ل

تم  األصل، لذلك لالسترداد القابلة القيمة تقدير فيھا يمكن ال التي الحاالت في و. الخسارة ھذه حجم لتحديد األصل ديري  تق
  .األصل ذلك إليھا ينتمي التي للنقدية المدرة للوحدة لالسترداد القابلة القيمة

 تخفض عندئذ الدفترية، قيمته من بأقل للنقدية المدرة الوحدة أو لألصل لالسترداد القابل المبلغ فيھا يقدر التي الحاالت في
ة القيمة إلى للنقدية المدرة الوحدة أو األصل لذلك الدفترية القيمة تم. لالسترداد القابل ات ي ة اثب  في االنخفاض خسارة قيم
  .الموحدة الدخل قائمة

ً  تم ما إذا ادة يتم عندئذ القيمة، في االنخفاض عكس الحقا ة زي ة القيم درة الوحدة او لألصل الدفتري ة الم ى للنقدي ة إل  القيم
ة عن زيادتھا تمت التي الدفترية ةتتجاوز القيم أال على لألصل لالسترداد القابلة المقدرة ة القيم ي لألصل الدفتري ان الت  ك
دھا المفترض من ا تحدي و فيم م ل تم ل ات ي ة  إثب ي االنخفاض قيم ة ف دة او األصل قيم درة الوح ة الم ي للنقدي نوات ف  الس

  .الموحدة الدخل قائمة في القيمة في االنخفاض قيد عكس إثبات يتم. السابقة
  

   المستحقة الدفع والمصاريف الدائنون

دفع الواجبة المبالغ لقاء االلتزامات إثبات يتم تقبال ال تلمة الخدمات أو بضاعةال عن مس دمت سواء المس م أم ق دم ل ا تق  بھ
  .الموردين قبل من فواتير

   



  والشركات التابعة لھا )بتروكيم( الشركة الوطنية للبتروكيماويات
 )شركة مساھمة سعودية(
 

 تتمة - حول القوائم المالية الموحدة إيضاحات 
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  

 ٩

  تتمة –السياسات المحاسبيةملخص ألھم  - ٣

   المخصصات

ة وال اتأو الشرك على بتروكيم) قانونية أو متوقعة(إثبات المخصصات عند وجود التزامات  يتم ةالتابع عن أحداث  ناتج
  . سابقة، وأن تكاليف سداد ھذه االلتزامات محتملة ويمكن قياسھا بشكل موثوق به

  

  وضريبة الدخل  الزكاة

دأعلى أساس ووفقاً لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية  الزكاة مخصص يجنب . االستحقاق مب
دة دخل الموح ة ال ى قائم ل المخصص عل تم. يحم راء ي دت،  إج ات، ان وج ويات للفروق ةتس راءعن  الناتج وط اج  الرب

ة ة الزكوي الل النھائي نة خ ي الس تم الت ا ي ل اصدار فيھ ذه مث وط ھ ركاءيخضع . الرب ب الش ي  األجان دخل ف لضريبة ال
   .الموحدة المالية القوائم في حقوق الملكية غير المسيطرة ضمنتدرج  التيالتابعة  اتالشرك
  

  نھاية الخدمة للموظفين  مكافأة

ة المركز  يجنب اريخ قائم ي ت ا ف ة كم رات خدماتھم المتراكم ة المستحقة للموظفين عن فت مخصص لمكافأة نھاية الخدم
ً  الموحدةالمالي    .السعودي والعمال العمل لنظام وفقا

  

  التمويل تكاليف

ال كافة انجاز حتى االصل ذلك تكلفة ضمنبإنشاء أصل ما  مباشرة المرتبطةالتمويل  تكاليف رسملة يتم ائية االعم  اإلنش
  .الموحدة الدخل قائمة على التكاليف ھذه تحمل ذلك وبعد أجله، من أنشئ الذي للھدف األصل بإعداد المتعلقة الضرورية

  

  العمالت األجنبية 

ائدة  ل الس االت سعودية بأسعار التحوي ة لري العمالت األجنبي تم ب ي ت امالت إجراء حينتحّول المعامالت الت اد . المع ويع
ة المركز  النقديةتحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات  اريخ قائم ائدة بت المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل الس

  .تدرج كافة فروقات التحويل في قائمة الدخل الموحدة. الموحدة المالي
  

  اإليرادات  إثبات

 .االستحقاق مبدأ اسأس علىالبنكية  الودائع إيراداتإثبات  يتم
  

  العمومية واإلدارية   المصاريف

  .إداريةكمصاريف عمومية و ، المرسملة التكاليف عدا فيماالسنة،  العمليات الرئيسية خالل مصاريف كافة تصنف
  

  القطاعية المعلومات

وم ) قطاع أعمال(يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة التابعة، و اتوالشرك القطاع جزء أساسي من بتروكيم يعتبر أو يق
ة  ة اقتصادية معين ي بيئ دمات ف ديم منتجات أو خ ي(بتق ائر )قطاع جغراف اح وخس ائره عن أرب ه وخس ، وتختلف أرباح

  . القطاعات األخرى
  

   



  والشركات التابعة لھا )بتروكيم( الشركة الوطنية للبتروكيماويات
 )شركة مساھمة سعودية(
 

 تتمة - حول القوائم المالية الموحدة إيضاحات 
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  

 ١٠

  تتمة –السياسات المحاسبيةملخص ألھم  - ٣

   القيمة العادلة

ة ب المرتبطةيتم تقدير القيمة العادلة للبنود  ة المخصومة باستخدام معدالت العمول دفقات النقدي ود عمولة على أساس الت لبن
  .الشروط و خصائص المخاطر المتشابھة بنفس

  
  النظامي االحتياطي

ائر المترادخل السنة  صافيمن % ١٠تحويل  يتمنظام الشركات السعودي، لطبقاً  ة الخس د تغطي ة بع ىكم اطي إل  اإلحتي
ال رأس نصف االحتياطي مجموع يبلغ عندما التحويل ھذا مثل إجراء عن التوقف شركةلل ويجوز. النظامي ذا إن. الم  ھ

  .للتوزيع قابل غير االحتياطي

  النقدية شبه و نقديةال  - ٤

  ٢٠١٠   ٢٠١١  بآالف الرياالت السعودية
        

  ١٫٦٠٤٫٣٦٠    ١٫٥٠٧٫٧٦٤  ودائع ألجل

  ٤٩٨٫٧٨١    ١٩٩٫٢٩٦  البنوك و في الصندوق نقد لدى

  ٢٫١٠٣٫١٤١    ١٫٧٠٧٫٠٦٠  
  

ى الودائع ألجل تشتمل  روضأرصدة عل ل تسھيالت الق ة  كضمان مقاب ار ١بقيم ار ١٫٣: ٢٠١٠( لایر سعودي ملي  ملي
   ).١٢ايضاح ( وفقاً التفاقيات القروض ألجل) لایر سعودي

  تحت التنفيذ مشروع  - ٥

ة د تكلف ذا البن ل ھ وليمرات  يمث ائية لمشروع مصنع الب ال اإلنش ة الفحص و . ")المصنع("األعم ي مرحل إن المشروع ف
  .٢٠١٢عام الخالل  للمشروع التجاريبدء التشغيل  يتوقع ، و٢٠١١ ديسمبر ٣١كما في  التجريب

د اإليجار األ. للجبيل و ينبع تم إنشاء المصنع على أرض مستأجرة من الھيئة الملكية ي تبلغ فترة عق دأ من  ٣٠ول نة تب س
  .إن فترة اإليجار قابلة للتجديد لفترات إضافية الحقة). ٢٠٠٧ديسمبر  ٩الموافق (ھـ  ١٤٢٨ذو القعدة  ٢٩

  ).١٢ايضاح ( تم رھن آالت و معدات المصنع كجزء من الضمانات المقدمة مقابل اتفاقيات القروض ألجل

تمل ي دش ذا البن يد ھ درھا  رص ملة ق ل مرس اليف تموي ى تك ون ٤٧٤عل عودي  ملي ون لایر  ٣٥٦: ٢٠١٠(لایر س ملي
  ).سعودي

   



  والشركات التابعة لھا )بتروكيم( الشركة الوطنية للبتروكيماويات
 )شركة مساھمة سعودية(
 

 تتمة - حول القوائم المالية الموحدة إيضاحات 
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  

 ١١

  المصاريف المؤجلة  - ٦

  ٢٠١٠   ٢٠١١  بآالف الرياالت السعودية
        

        :التكلفة 

  ١٤٦٫٧٧١    ٢٣٨٫٣٦٩  في بداية السنة   

  ٩١٫٥٩٨    -       اإلضافات   

  ٢٣٨٫٣٦٩    ٢٣٨٫٣٦٩  في نھاية السنة   
  

        :اإلطفاء 

  ١٢٫٨٢٥    ٤٢٫٢١٨  في بداية السنة   

  ٢٩٫٣٩٣    ٤٥٫٩٤٩  للسنة   

  ٤٢٫٢١٨    ٨٨٫١٦٧  في نھاية السنة   
  

  ١٩٦٫١٥١    ١٥٠٫٢٠٢  صافي القيمة الدفترية

  



  والشركات التابعة لھا )بتروكيم( الشركة الوطنية للبتروكيماويات
 )شركة مساھمة سعودية(
  

 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  

 ١٢

   لممتلكات والمعداتا  - ٧

   -:ألغراض حساب االستھالك ھي كما يلي  الرئيسية الموجودات لفئاتإن األعمار اإلنتاجية المقدرة 

  
  السنوات عدد              السنوات عدد              
   ٦٫٦٧ – ٤      المكتبية والمعدات األثاث        ٥          المباني المستأجرة  تحسينات   
     ٤           السيارات       ٥ - ٤         اتصاالتأجھزة حاسب آلي و     

  

  
 

 السعودية الرياالت بآالف
 

تحسينات
المباني 
  المستأجرة

األثاث
 والمعدات
   المكتبية

حاسب أجھزة 
  السيارات  اتصاالتو آلي

  المجموع
٢٠١١   

  المجموع 
٢٠١٠  

                  :التكلفة

  ١٫٨٠٨    ١٫٨٣٠    ٨٧٥    ١٦٢    ٣٣٢    ٤٦١  في بداية السنة

  ٢٢    ١٨٨    ١٥٠    ٢٧    ١١    -      لإلضافات

  ١٫٨٣٠    ٢٫٠١٨    ١٫٠٢٥    ١٨٩    ٣٤٣    ٤٦١  ي نھاية السنةف

                        :اإلستھالك

  ٣٦٣    ٧٤٧    ٤٤٢    ٤٩    ٨٩    ١٦٧  في بداية السنة

  ٣٨٤    ٤٢٢    ٢٤٨    ٢٦    ٥٥    ٩٣  لسنةل

  ٧٤٧    ١٫١٦٩    ٦٩٠    ٧٥    ١٤٤    ٢٦٠  ي نھاية السنةف

                        :صافي القيمة الدفترية

      ٨٤٩    ٣٣٥    ١١٤    ١٩٩    ٢٠١  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 

  ١٫٠٨٣        ٤٣٣    ١١٣    ٢٤٣    ٢٩٤  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في 



  والشركات التابعة لھا )بتروكيم( الشركة الوطنية للبتروكيماويات
 )شركة مساھمة سعودية(
 

 تتمة - المالية الموحدة إيضاحات حول القوائم 
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١
  

 ١٣

  المعامالت مع الجھات ذات العالقة   - ٨

   -:نورد فيما يلي تفاصيل المعامالت مع الجھات ذات العالقة الرئيسية خالل السنة
  

  مبلغ المعاملــــة    السعودية الرياالت بآالف
  ٢٠١٠  ٢٠١١  طبيعة المعاملة  

      الجھة ذات العالقة
      
  

  رئيسي مساھم
    

 ١٫٩٢٨ ١٫٢٨٥ )١٧ايضاح ( عموالت ضمان بنكي
 ٧٥٣ ٩٠٠خدمات استشارية

   
      

 ٥٦٤٫٣٧٥ -      مستلم قرض مساند  مسيطرالغير  الشريك
      

لجان ومجلس إدارة بتروكيم 
 ٣٫٤٨٥ ٥٫٥٣٦  مصاريف و أتعاب و رواتب و مزايا   كبار الموظفينو 
      

  ٩٫٤٥٠  ٤٫٠٠١  ، صافيخدمات مستلمة * منتسبة اتشرك

ام *  دمات ٢٠١١خالل الع ة الخ ل اتفاقي م تفعي ل ، ت عودية و الجبي بس الس يفرون فيلي ركتي ش ن ش ل م ع ك تركة م المش
  .شيفرون فيليبس، حيث تقوم بموجبھا الشركتين بتقديم خدمات مساندة فنية و ادارية للشركة السعودية للبوليمرات

  الزكاة  - ٩

  المحملة للسنة   

درھا  نة وق ة للس اة المحمل ون الزك ون لایر سعودي  ٣٩٫٨تتك عودي ٤١٫١: ٢٠١٠(ملي ون لایر س ن مخصص )  ملي م
  .تم احتساب الزكاة المحملة على أساس الوعاء الزكوي المستقل لكل من الشركة و الشركات التابعة لھا .السنة الحالية

   :خالل السنة على النحو التاليالزكاة خصص مكانت حركة 
       

  ٢٠١٠   ٢٠١١   بآالف الرياالت السعودية
       

  ٥٣٫٠٦٥   ٤١٫٠٨٥   في بداية السنة   
  ٤١٫٠٧١   ٣٩٫٨٢٣   مجنب خالل السنة 
  )٥٣٫٠٥١(  )٤٠٫٣٣٠(  مدفوع خالل السنة 

  ٤١٫٠٨٥   ٤٠٫٥٧٨   في نھاية السنة

  
    



  والشركات التابعة لھا )بتروكيم( الشركة الوطنية للبتروكيماويات
 )شركة مساھمة سعودية(
 

 تتمة - المالية الموحدة إيضاحات حول القوائم 
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١
  

 ١٤

  )تتمة( الزكاة  - ٩

  الربوط الزكوية   ا  

ام لبتروكيم تم تقديم اإلقرارات الزكوية  ى الع ابقة وحت دخل للسنوات الس اة وال ى مصلحة الزك اة  ٢٠١٠إل ع الزك م دف وت
غ ٢٠٠٨قامت المصلحة بإجراء الربط الزكوي لعام . المستحقة بموجبھا ات بمبل روكيم بفروق ة بت م مطالب ون  ٥٣، وت ملي

تم البت في  م ي لایر سعودي واعترضت بتروكيم على ھذا الربط لدى لجنة االعتراض االستئنافية الزكوية الضريبية، ول
ذا  دھ راض بع ى ر. االعت تناداً إل راض اس ذا االعت ة لھ أن المحصلة النھائي روكيم ب د إدارة بت وي، تعتق أي المستشار الزك

  .ستكون في صالح بتروكيم

ى  ابقة و حت ة لألعوام الس رارات الزكوي ديم اإلق م تق د ت اة  ٢٠١٠فيما يتعلق بالسعودية للبوليمرات، فق ى مصلحة الزك إل
ام . والدخل ربط الزكوي للع إجراء ال ة عن ٢٠٠٨قامت المصلحة ب ات ناجم وليمرات بفروق ة السعودية للب م مطالب ، و ت

راض  ذا االعت تم البت في ھ م ي ربط، و ل ذا ال اختالف في معالجة بعض البنود و اعترضت السعودية للبوليمرات على ھ
  .بأن المحصلة النھائية لھذا االعتراض ستكون في صالح السعودية للبوليمرات دارةاإلتعتقد . بعد

  و مطلوبات أخرى طويلة األجل دائنة ذمم   -١٠

  ٢٠١٠   ٢٠١١  بآالف الرياالت السعودية

  ٢٣٦٫٢٥٠  ٢١٩٫٥٣٧  ذمم دائنة لمقاولين

  ٢١٫٣٤٧  ١٢٫٥٥١  محتجزات دائنة للمقاولين

  ١٫٨٦٢  ٥٫٨٣٩  مستحقات و مطلوبات أخرى

  ٢٥٩٫٤٥٩  ٢٣٧٫٩٢٧  

ادةأن سداد ھذه المطلوبات سيتم  اإلدارةتتوقع  ه من خالل  إع اتتمويل ة مطلوب الي ، واألجل طويل م بالت ذه تصنيف ت  ھ
  .األجل طويلة كمطلوبات المبالغ

   



  والشركات التابعة لھا )بتروكيم( الشركة الوطنية للبتروكيماويات
 )شركة مساھمة سعودية(
 

 تتمة - المالية الموحدة إيضاحات حول القوائم 
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١
  

 ١٥

  ألجل  القروض  -١١

ا ب القروض تسھيالت منرصيد القروض ألجل الجزء المسحوب  يمثل م الحصول عليھ ي ت ال غالت ل األعم رض تموي
  :اإلنشائية تحت التنفيذ للمصنع من الجھات التالية

  
  الجزء المسحوب      بآالف الرياالت السعودية

  ٢٠١٠    ٢٠١١    القيمة اإلسمية  
        

  ٦٫٣٥٦٫٢٥٠  ٧٫٠٤٥٫٨٧٥  ٧٫٠٤٥٫٨٧٥  تجمع بنوك تجارية
  ١٫٧٢٠٫٤٤٤  ٢٫٢١٢٫٥٠٠  ٢٫٢١٢٫٥٠٠  مضمون  –تجمع بنوك تجارية 

  ٢٫٥٤١٫٢٦٦  ٣٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٫٠٠٠٫٠٠٠  صندوق االستثمارات العامة
  ٩٥٨٫٤٠٣  ١٫٠٧٨٫٤٠٣  ١٫٢٠٠٫٠٠٠  التنمية الصناعية السعودي صندوق

  ١١٫٥٧٦٫٣٦٣  ١٣٫٣٣٦٫٧٧٨  ١٣٫٤٥٨٫٣٧٥ 

دن  السائدةوفقاً للمعدالت  لعمولةبنوك تجارية تجمع الممنوح من  القرض خضعي ى ھامش بين البنوك في لن باإلضافة إل
ر المسحوب من القرض% ٠٫٣و رسوم التزامات  %١٫١٥ إلى% ٠٫٨ يتراوح من دء . على الجزء غي ع ب سداد يتوق

ذ رض اھ ام الق الل الع ى  ٢٠١٣ خ نوي ٢٢و عل ط نصف س ن  قس راوح م ة تت زء % ٢٠ – ٢و بقيم ة الج ن قيم م
  .المسحوب من القرض

ة تجمع الممنوح من و من قبل بنك الصادرات و الواردات األمريكي المضمون  القرض خضعي ةبنوك تجاري اً  لعمول وفق
دالت  ائدةللمع دن  الس ي لن وك ف ين البن امش ب ى ھ افة إل ات  %٠٫٠٦باإلض وم التزام ر % ٠٫٥و رس زء غي ى الج عل

ام القرضھذا سداد يتوقع بدء . المسحوب من القرض ى  ٢٠١٣ خالل الع راوح  قسط نصف سنوي ٢٢و عل ة تت و بقيم
  .من قيمة الجزء المسحوب من القرض% ٨ – ٣من 

ين  القرض الممنوح من صندوق االستثمارات العامة خضعي دن إلى العمولة السائدة ب وك في لن ى ھامش البن باإلضافة إل
بة  %٠٫٥٠ رة واحدة بنس دفع م ين ي غ القرض  %٠٫٥٠مع رسم تثم دادي .االسميمن مبل دأ س ذا ب  ٣١في  القرض ھ

من قيمة الجزء المسحوب من القرض ألول قسطين و بقيمة % ١و بقيمة  قسط نصف سنوي ١٥و على  ٢٠١٣ديسمبر 
  .من قيمة الجزء المسحوب من القرض لباقي األقساط% ٩ – ٧تتراوح من 

ى سعر إلى التنمية الصناعية السعودي صندوقالقروض الممنوحة من  تخضع ائدة  عمولة مقدمة تحتسب عل ة الس العمول
رادفع مرة واحدة من مبت و %٥ى ھامش باإلضافة إلالبنوك في لندن بين  دأ سداد ي .االسميةض ولغ الق ذه ب روضھ  الق
راوح من  قسط نصف سنوي ١٤و على  ٢٠١٣ديسمبر  ١٨في  ة تت ة الجزء المسحوب % ٨٫٣ – ٤٫٢و بقيم من قيم

  .ضومن القر

ة الرھن و  تم الحصول على القروض أعاله مقابل تقديم ضمانات مختلفة تشمل دات التنازل عن المتحصالت المتبقي للمع
ة حساباتال الضامنة واإلحالة و التنازل عن همستنداتو التنازل عن  اإلحالة مقابل و و ممتلكات المصنع للسعودية   البنكي

وليمرات نع للب ة بالمص ن ال الخاص ازل ع رھن و التن ارج و ال ي الخ اباتف ة حس وليمرات البنكي عودية للب ة  للس الخاص
وق  في الداخل بالمصنع أمين و حق و الرھن لحساب بتروكيم البنكي الخاص بالمصنع باإلضافة إلى التنازل عن عوائد الت

  .ملكية التقنية

  .المشار إليھا أعاله القروض اتفاقياتعليھا في كافة  المنصوصااللتزام بالشروط السعودية للبوليمرات على  يتعين
   



  والشركات التابعة لھا )بتروكيم( الشركة الوطنية للبتروكيماويات
 )شركة مساھمة سعودية(
 

 تتمة - المالية الموحدة إيضاحات حول القوائم 
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١
  

 ١٦

  مسيطرالغير شريك المن  المساند القرض -١٢

ر المسيطر شريكال("يمثل مساھمة شركة شيفرون فيليبس العربية للبتروكيماويات المحدودة  وحقرض ال في") غي  الممن
لمتطلبات الحد  القرض المساند سداد يخضع. للسعودية للبوليمرات من الشركاء حسب حصص ملكيتھم فيھابدون عمولة 

  .)١١ايضاح ( التنمية الصناعية السعودي صندوق من الممنوحالقرض لشروط الواردة في اتفاقية وفقاً لاألدنى 

  :خالل السنة على النحو التاليالقرض المساند كانت حركة 

  ٢٠١٠    ٢٠١١    بآالف الرياالت السعودية

 ١٫٠٣٦٫٧١٩ ١٤٫٨٥٩  في بداية السنة

 ٥٦٤٫٣٧٥ -        مستلمة خالل العام

 )١٫٥٨٦٫٢٣٥( -        )٢إيضاح ( للبوليمراتالسعودية مال  رأسمحول إلى 

  ١٤٫٨٥٩  ١٤٫٨٥٩  

  المال رأس   -١٣

  ).سھم مليون ٤٨٠:  ٢٠١٠(لایر سعودي  ١٠مليون سھم، قيمة كل سھم  ٤٨٠من بتروكيم رأس مال  يتكون

  داريةاإلعمومية وال مصاريفال -١٤

  ٢٠١٠   ٢٠١١    بآالف الرياالت السعودية

  ٤٫٣٠٥  ٢١٫١٥٩  موظفينرواتب و مزايا ال
  بتروكيم و رواتب مجلس إدارةلجان و و أتعاب مصاريف 

  ٣٫٤٨٥    ٥٫٥٣٦  و مزايا كبار الموظفين   
  ٦٧  ٦٫٤٥٨  منافع عامة
  ٩٤٧  ١٫٧٦٥  أتعاب مھنية

  ١٫٩٣٤  ١٫٥٤٦  عموالت بنكية
  -        ١٫٤٩٢  خدمات عقود

  ٣٣٩  ١٫١٨٣  ايجار
  ٢١٨  ١٫٠٤١  سفر

  ٥٤٤  ٥٩٦  اشتراكاترسوم و 
  -        ٤٩٥  فروقات تحويل عمالت أجنبية

  ٣٨٤  ٤٢٢  إستھالك
  ١٫٩٨٤  ٥٫٤٣٥  أخــــرى

  ١٤٫٢٠٧  ٤٧٫١٢٨  

يفرون ٢٠١١خالل العام  ل ش ، تم تفعيل اتفاقية الخدمات المشتركة مع كل من شركتي شيفرون فيليبس السعودية و الجبي
 .بتقديم خدمات مساندة فنية و ادارية للشركة السعودية للبوليمراتفيليبس، حيث تقوم بموجبھا الشركتين 

 



  والشركات التابعة لھا )بتروكيم( الشركة الوطنية للبتروكيماويات
 )شركة مساھمة سعودية(
 

 تتمة - المالية الموحدة إيضاحات حول القوائم 
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١
  

 ١٧

  السھم خسارة -١٥

ى عدد األسھم  ات الرئيسية و صافي خسارة السنة عل تم احتساب خسارة السنة للسھم الواحد بتقسيم الخسارة من العملي

  ).مليون سھم ٤٨٠:  ٢٠١٠(مليون سھم  ٤٨٠والذي بلغ  ٢٠١١المصدرة خالل السنة 

 القطاعية   المعلومات   -١٦

روكيم نظراً    دء بت ة  اتو الشرك لعدم ب ا في  التشغيلية ملنشاطاتھالتابع دم  ،٢٠١١ديسمبر  ٣١كم ك لع ال وذل دء األعم ب

  .متوفرة غير القطاعية المعلومات فإن ،للمصنع التشغيلية

  االلتزامات المحتملة -١٧

م  ى اإليضاح رق اريخ ٢باإلشارة إل رار الشركاء بت ال  ٢٠١٠ديسمبر  ٢٩، ونتيجة لق ادة رأس م السعودية الشركة بزي
ة  وليمرات بقيم ر  ٣٫٣٩٤للب ريك غي ى الش افية عل نوية إض اليف س بب بتك ك سيتس ان ذل ا ك عودي، ولم ون لایر س ملي

ر المسيطر عن  اءا المسيطر، قررت إدارة بتروكيم تعويض الشريك غي ك بن تقبل وذل نوية في المس الغ س ع مب ق دف طري
ادة شركة العلى األرباح المستقبلية لل ذه الزي سعودية للبوليمرات، مع األخذ باالعتبار النقدية الغير قابلة للتوزيع، نتيجة لھ

  . في رأس المال

ا نيابة عنالمحلية البنوك  أصدرت الوخالل دورة  بتروكيم و الشركات التابعة لھ ة، االعم ة  اتخطاب العادي ضمان بقيم
   ).مليون لایر سعودي ٧٣٤٫٦: ٢٠١٠(لایر سعودي  مليار ١٫٦

  الرأسمالية   االرتباطات -١٨

رالرصيد  بلغ دة من مجلس  المصاريف من المستخدم غي ة  و اإلدارةالرأسمالية المعتم اءالمتعلق  ٣٥٧٫٥ المصنع بإنش
  .)سعوديلایر مليار  ٣٫٤: ٢٠١٠(لایر سعودي  مليون

  القيمة العادلة لألدوات المالية  -١٩

ك وبشروط  القيمة العادلة ھي القيمة التي يتم بموجبھا تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذل
ادل ل ع ة الخاصة . تعام ودات المالي ون الموج ركتتك روكيم و الش ة اتببت ن  التابع ة و م به النقدي ة و ش رادات النقدي اإلي

ة من المستحقة ات المالي ا تتكون المطلوب ات األخرى و القروض ، بينم ة و المطلوب ذمم الدائن المصاريف المستحقة و ال
  .ن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف كثيراً عن قيمتھا الدفتريةإ. غير مسيطرألجل و القرض المساند من شريك 

  
   



  والشركات التابعة لھا )بتروكيم( الشركة الوطنية للبتروكيماويات
 )شركة مساھمة سعودية(
 

 تتمة - المالية الموحدة إيضاحات حول القوائم 
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١
  

 ١٨

  إدارة المخاطر  -٢٠

  عار العموالتمخاطر أس  

تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت السائدة 
ة،  اتتخضع بتروكيم و الشرك. في السوق التابعة لمخاطر أسعار العموالت بشأن موجوداتھا ومطلوباتھا المرتبطة بعمول

  .بما في ذلك الودائع البنكية والقروض ألجل

  مخاطر السيولة   

ة  اتالصعوبات التي تواجھھا بتروكيم و الشرك تمثل مخاطر السيولة دات المتعلق اء بالتعھ وال للوف وفير األم التابعة في ت
  .البنكيةالحد من مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر التسھيالت يتم . ةباألدوات المالي

  مخاطر العمالت   

 تقوم .في أسعار الصرف األجنبي تقلباتلل نتيجةعن تذبذب قيمة األدوات المالية المخاطر الناجمة تمثل مخاطر العمالت 
ي في أسعار الصرف األج بمراقبة التغيرات التابعة اتبتروكيم و الشرك ة الموحدة نب وائم المالي ى الق ا عل و تحمل آثارھ

  .وفقاً لذلك

  مخاطر اإلئتمان   

ة ا . تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالي فيم
ة  ك النقدي ا في ذل ة، بم ي يتعلق بمخاطر اإلئتمان الناتجة عن الموجودات المالي ان الت أ مخاطر اإلئتم ة، تنش وشبه النقدي

ل(التابعة نتيجة إلخفاق الطرف اآلخر  اتتتعرض لھا بتروكيم و الشرك ا يوبحد أقصى ب) المقاب ة م ة الدفتري ادل القيم ع
  .لھذه الموجودات

   اعتماد القوائم المالية الموحدة -٢١

  .٢٠١٢ فبراير ٢١ھـ الموافق  ١٤٣٣ ربيع األول ٢٩القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  اعتمدت

 المقارنة أرقام   -٢٢

  .الحالية للسنة العرض مع تتماشى كي السابقة للسنة المقارنة أرقام بعض تبويب أعيد

  




